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KRIŠJĀNIS LIEPA ir dzīvespriecīgs 26 gadus jauns vīrietis. 
Dzimis Bauskā – nelielā pilsētā netālu no Rīgas. Līdzīgi dau-
dziem citiem jauniešiem arī viņš pēc vidusskolas beigšanas 
īsti nezināja, ko darīt dzīvē. Vienīgais par ko viņš domāja 18 
gadu vecumā, kad bija jāizvēlas studiju virziens, bija iespēja 
gūt panākumus un nopelnīt. Tāpēc viņš iestājās prestižajā Rī-
gas Ekonomikas augstskolā. Studiju gados Krišjānis apguva 
standarta ekonomikas pasaules likumus, kur tiek mācīts, ka 
peļņa ir jebkuras citas norises dzinējspēks un ka pastāvīgs 
patēriņa pieaugums ir ekonomikas izaugsmes atslēga.

Bet, kamēr viņa studiju biedri sāka justies piederīgi pres-
tižajai elitei, kas kādu dienu nopelnīs daudz naudas, Kriš-
jānim tas sāka kļūt mazsvarīgi. Tas viņā pamazām veidoja 
noliegumu pret šāda veida vērtībām un vēl vairāk pret šāda 
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veida ekonomisko domāšanu. Krišjā-
nis sāka pats sev uzdot jautājumus: 
kāda ir šāda ekonomiskā modeļa ie-
tekme uz vidi? Vai tiešām ir pareizi, 
ka no ekonomikas izaugsmes ieguvēji 
ir tikai neliela grupiņa elitei piedero-
šo cilvēku? Vai šī ir vienīgā iespējamā 
ekonomiskā struktūra? Atbildes nebi-
ja ilgi jāmeklē, un jaunais vīrietis sa-
prata, ka šī nav tā pasaule, kuras daļa 
viņš vēlas būt. 

Tomēr pēc uzņēmējdarbības un 
vadības izglītības iegūšanas Krišjānis 
no ekonomikas jomas neaizgāja. Viņš 
nolēma, ka izmantos savas zināšanas, 
lai veicinātu pilnīgi atšķirīgu ekono-
mikas formu: tādu, kas ir taisnīga un 
ilgtspējīga, kur visa dzinējspēks nav 
peļņa un neierobežota konkurence, 
bet otrreizējā pārstrāde, zema ietek-
me uz vidi un dalīšanās. 

Tāpēc Krišjānis kopā ar dažiem 
draugiem 2017. gada augustā nodibi-
nāja Repair Café Riga. Jaundzimušās 
NVO galvenais darbības mērķis ir 
organizēt pasākumus, lai mācītu cil-
vēkiem salabot un pārstrādāt atkritu-

https://www.facebook.com/RepaircafeRiga

Krišjānis Liepa, 
RepairCafe Rīga

mus un lietas. Tā ir vieta, kur dalīties 
ar zināšanām un izplatīt tās ar mērķi 
veicināt atbildīgu un ilgtspējīgu patē-
riņu. Šī ideja sekmīgi izplatās, un ar 
Krišjāņa un viņa draugu palīdzību visa 
Latvijā strauji veidojas remonta kafej-
nīcu tīkls.

“Daži pasākumi ir organizēti 
sadarbībā ar vietējām 
biedrībām, kas nozīmē, 
ka tajos ir piedalījušies 
daudzi vecāka gadagājuma 
cilvēki un pensionāri. 
Mēs sapratām, ka gados 
vecākie cilvēki ir ļoti vērtīgs 
tehnisko zināšanu un 
remonta prasmju avots. Viņi, 
atšķirībā no mums, jaunākās 
paaudzes, ir auguši Padomju 
Savienībā nevis kultūrā, kur 
viss nederīgais tiek izmests. 
Es esmu pārliecināts, ka 
šādas vietas izveidošana, kur 
var tikties un ar zināšanām 
apmainīties paaudzes, kuras 
šķir daudz gadu, piešķir 
mūsu darbam papildu 
pievienoto vērtību.” 
- KRIŠJĀNIS LIEPA
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.@LAPAS_LV

Ilze Lipska
 (kādā brīdī 

pievienojas arī 
saimnieks Juris), 
“Absolūts ēd”

vadītāja, saimniece

http://www.absolutsed.lv/p/par-mani.html

Ierodoties Ilzes bioloģiski sertificētajā saimniecībā, pave-
ras skats uz dzīvojamo māju, pakošanas telpām, kā arī neskai-
tāmām siltumnīcām. Ilze stāsta, ka sešus gadus atpakaļ te bija 
tukša pļava. Sapnis par pašpietiekamu saimniecību parādījies 
jau pirms 10 gadiem, taču pilnībā sasniegts vēl nav – saimnie-
cībā pietrūkst vistu. “Otrreiz, es nezinu, vai ko tādu darītu” 
nosmej saimniece. Idejā par saimniecību Ilze “vaino” vīru – 
laikā kad pāris apprecējās, vīrs atveda Ilzi parādīt viņa mam-
mas zemi, un jau tad pašreizējā saimniece sajutās kā mājās. 
Par labu šim lēmumam noteikti nākusi ģimenes paplašinā-
šanās un vēlme pēc visiem kopīgām nodarbēm. Darbs saim-
niecībā sākās ar pushektāra apsaimniekošanu - saimniecība 
tirgū nevarēja sacensties ar vairumtirdzniecību. Tajā laikā 
lielveikali “svinēja savu uzvaras gājienu”, patērētājs bija pie-
radis apmierināt savas mirkļa iegribas, nevis patērēt sezonā-
li pieejamo pārtiku, savukārt Ilze ar savu vīru Juri bija gatavi 
pārmaiņām. Tagad saimniekiem ir 4 hektāru plaša zeme, kā arī 
tiek izīrēti 2 papildus hektāri.

Salīdzinot siltumnīcas, var novērot dažādus uzlabojumus 
katrai jaunākajai versijai. Ilze paskaidro, ka pirms saimniecī-
bas izveidošanas galvenais mērķis bija būvēt ilggadīgu būvi, 
taču ar laiku vienmēr atradušās nianses ko uzlabot – no vē-
dināšanas līdz augu izkārtojumam. Tāpat arī saimniecības 

daļas  – tās nav veidotas zem jumta, 
lai saimniecība varētu patērēt pēc 
iespējas mazāk resursu, arī katrs dār-
zenis tiek stādīts vairākos laikos un 
vietās, lai atrastu tam piemērotākos 
apstākļus bez jebkādām ķimikālijām. 
Saimnieku plānā ir radīt lietus ūdens 
savākšanas rezervuārus.

Saimniece atklāj, ka viena no viņas 
pamatnostādnēm ir nesaņemt nekā-
du atbalstu no dažādiem fondiem, 
kas rada atkarību no ārējiem finansē-
tājiem (kas bieži rezultējās dažādās 
neloģiskās aktivitātēs atskaišu dēļ) 
- atbalsta neesamība pieprasa vairāk 
domāšanas līdzi, lielāku brīvību. Šo 
izvēli nereti nosoda dažādas lauk-
saimnieku konsultāciju iestādes, taču 
Ilze uzskata, ka detalizēta rēķināšana 

palīdz izvērtēt, kādus dārzeņus ir 
vērts iekopt un kādus nē, jo subsīdiju 
un dažādu citu atbalsta mehānismu 
rezultātā dārzeņi un augļi sabiedrības 
acīs ir padarīti ļoti mazvērtīgi un bieži 
tiek pārdoti par cenu, kas ir izteikti ze-
māka par izmaksām. Problēma ir tajā, 
ka dažādas mazāk tiešas izmaksas, 
piemēram, iespaids uz vidi un veselī-
bu, pārsvarā tiek atstātas ārpus šādu 
industriālu saimniecību aprēķiniem. 

“Absolūts ēd” saimniecība piedāvā 
dažādus Latvijā audzētus produktus 
ar bezmaksas piegādi Rīgā un tās ap-
kaimē. Viņu īpašākais produkts no-
teikti ir sezonālo dārzeņu kastes, kas 
ietver plašu klāstu ar dārzeņiem. Ņe-
mot vērā klimatu, šādas kastes ir pie-
ejamas līdz rudenim, kad priekšroku 
pārņem ķirbju kastes, kā arī mikro-za-
ļumu kastes, kuras pieejamas visa 
gada garumā. 

Lielu daļu produktu, kas nav tik 
raksturīgi audzēšanai Latvijā, “Abso-
lūts ēd” saimniecība speciāli audzē 
Latvijā, piedāvājot ne tikai valstī ieras-
tos, bet arī eksotiskākus augļus.

“Ar domu, ka jāēd sezonāli 
ejam “cīņā ar vējdzirnavām” 
un nereti cilvēkiem ir 
priekšstats, ka ir iespējams 
pieprasīt ko izaudzēt uz 
nākamo dienu.”

– ILze: 


